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Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign. 

Texti: KRF.  Nema þar sem annað er tekið fram. 

 

 
Mynd KRF. 

Inngangur 

Ástæðan fyrir að höfundur velur að einskorða tónlistarumfjöllun sína 

við sjöunda- og áttunda áratug seinustu aldar er að á þessum tíma voru 

hljómsveitirnar fyrir honum áhugavert afl og áhugaverðari en seinna 

varð.  Auðvitað sem eftirstöðvar hreyfingar þeirrar sem spratt af 

Bítlatímabilinu sem nokkurn tíma tók að kyrra vegna alls sem það 

setti á hreyfingu og margt fór að snúast um hjá gutta greyi einu úr 

Hafnarfirði sem var enn bara krakki sem seint fær fullþakkað fyrir að 



fá að vera með.  Þá var margt enda undirlagt þessum mórall sem gilti 

og umræðan oftar en ekki á Bítlatengdum nótum og oft bara stopp þar.   

Í maí 2014 ákvað hann að hefja samantekt, til að byrja með, um 

músíkina sem gilti á sjöunda áratug seinustu aldar af þeirri ástæðu að 

vera svolítið fróður um hann og muna margt sem þá var að gerast og 

þekkja sumt prívat.  Allt svoleiðis hefur sitt gildi.  Síðar færðist 

pælingin yfir á næsta áratug á eftir og látið staðar numið við þá þessa 

tvö tugi seinustu aldar.   

Tíminn frá 1980 og fram til vorra daga er höfundi smá týndur en hinn 

meira ljóslifandi í minningunni.  Hér er hlutum eilítið snúið á haus en 

samt sinn raunveruleiki.  Svo hitt!  Sagan hefur alltaf heillað og er 

tónlistin, einyrkjarnir og hljómsveitirnar partur af þessum veruleika 

höfundar sem honum persónulega finnst þess vert að gera heiðarleg 

skil í riti.  Músík er alvöru vinna og alvöru rekstur og lýtur sömu 

alvöru lögmálum og annar atvinnurekstur, eigi allt að ganga upp.  

Gæði eru sigurafl framleiðanda. 

Eftir að trúin kom til sögunnar fór hann á tímabili að grennslast fyrir 

um kristna tónlistarmenn sem störfuðu á sjöunda- og áttunda 

áratugnum, bara til að sjá hvað þeir hefðu verið að gera í sinni tónlist 

og varð glaður við er hann fann nokkrar sveitir sem svipuðu til 

tíðarandans sem þá gerði sig gildandi en undir merkjum kristni, þó 

ekki muni hann hljómsveitarnöfnin en gæti komist að.  Kannski að 

þessum kristnu böndum sem stóðu í útgáfustarfsemi á þessu tímabili 

verði gerði skil og söðlað um í umfjöllun.  Hver veit?  Ef þá nokkrar 

heimildir eru til um þessar hljómsveitir.  Eru kristnir pínulitlir slóðar 

þegar kemur að öllu svona.  En lífið er ekki búið og Word- skjalið 

langt. 

Í dag fylgist hann ekki mikið með hvað sé að gerast í heimi tóna nema 

helst kirkjunnar tóna en reiknar með að margt sem gert er sé áhugavert 

út í hinum stóra og breiða heimi.  . 



Pæling höfundar út og svo vestur. 

Allir vita sem þekkja til tónlistar að allar þessar tónlistarstefnur eru til 

vegna manneskja og einnig að engar tvær séu eins og þessar stefnur 

sem boðið er upp á til að mæta því öllu saman.  Einn hefur áhuga á 

Djassi á meðan annar aðhyllist annað form og jafnvel dæmir hitt úr 

leik sem "skaðlega hlustun".  Oft er siður manna að dæma og sumt út í 

hafsauga.  Svona lagað á líklega hvergi betur við en hjá hlustendum 

tónlistar sem oft eru harðir í horn að taka og tilbúnir að dæma hart allt 

sem þeim sjálfum ekki líkar.   

Hver frá sjöunda áratug seinustu aldar kannast ekki við þessi orð:  

"Víst eru Bítlarnir betri en "Rollingarnir"- og töluð út af munni sem 

meinti og í einstaka tilviki staðfesti með myndinni sem viðkomandi 

bar á treyju sinni af meðlimum The Beatles, til að öruggt væri að ekki 

færi á milli mála hvers viðkomandi væri.  Hinum sem orðunum var 

beint að hneppir þá samstundis frá sér skyrtunni allt annað en glaður 

og spennti flíkina í sundur í miðjunni og sýndi þrykkta mynd á bol af 

The Rolling Stones.  Svar hans varð ekki misskilið.  Báðir meintu 

hvert orð og hvorugum varð haggað.  Átrúnaðurinn var þessi eða hinn.  

Punktur á eftir.  

Hvor skildi hafa haft lög að mæla?  Ætli ekki báðir.  Mönnum, þá sem 

nú, finnst sinn fífill fegurstur allra fífla í brekkunni.   

Í dag eru málin gerð með öðrum hætti hjá kynslóðinni sem oft bjó í 

svo mikil hiti á oftnefndum sjöunda áratug.  Færa enda árin að baki 

inn eilítið meiri viska og örlar orðið á snefil af tillitsemi sem segir að 

allar stefnur í tónlist eigi rétt á sér.  Nema....- Hm - þessi eina.  Þið 

vitið.  Upp á stoltið.   

Aldurinn og árin að baki breyta mörgu og gefa margt sem 

ungdómurinn fær ekki uns hann hefur sjálfur reynt.  Þau eru sitt gull 

en málið að vinna rétt með það til að viska þeirra nýtist til góðs. 



Lífið er ekki neitt eitt.  Ekki þurfa menn heldur að feta sama veg og 

ég.  Og ekki fer það neitt í taugarnar mínar fínustu þó sumir klæðist 

gallabuxum og hafi gert að sínum hversdagsfatnaði og geti ekki 

hugsað sér líf án gallabuxna á meðan annar, (til að mynda höfundur) 

lítur slíkan fatnað einvörðungu sem vinnuföt.  Er þetta ekki svona að 

menn hafi tilhneigingu til að líta sinn fugl sem fegurstan allra fugla í 

fljúgandi fuglahjörð?  Og segir höfundur lags og texta ekki um lagið 

sitt frábæra.  "Þetta er lagið.  Þarna kom það.  Nú gerist það.  Þetta 

slær í gegn"- hvort sem af verður eða ekki.  Enda heppni sem ræður 

miklu í listabransa öllum.  Það hefur maður séð.  Tónistar 

markaðurinn og viðbrögð við verkum manna er mesta ólíkindatól.  

Lífið er svo merkilegt. 

Sá sem sagði að Bítlarnir væru betri heldur en hinir meinti hvert orð 

og líka hin sem sagði sama um The Rolling Stones.  Báðir höfðu rétt 

fyrir sér.  Það sem einum finnst fallegt og vel unnið að hver tekur 

þetta frá honum?  Ekki vinnandi vegur.  Fallegur söngur verður fyrir 

mér áfram fallegur söngur þó eitthvað annað sé um hann sagt.  Var ég 

þá enda rétt stefndur fyrir akkúrat svona tegund af söng.  Þarna eru 

menn svolítið mistækir og söngur sem hreif í gær er ekki sjálfgefið að 

hrífi í dag heldur allt önnur tegund tónlistar.   

Til að tónlist gagnist er mikilvægi að vera með svolitla breidd hjá sér.  

Stundum nenni ég ekki að hlusta á neitt nema Kántrí, stundum Rokk, 

stundum verk gömlu meistaranna, stundum annað.  Samt er það svo að 

verk sjöunda - og áttunda áratugar seinustu aldar eru oftast tekin fram 

og leikin.  Það verður maður að viðurkenna hér.  Ekki til að rifja upp 

gamlar minningar fremur til að hlýða að fallega tónlist sem höfðar enn 

til manns.  Höfundur er ekki mikið fyrir að rifja upp sitt fyrra líf nema 

þá sem part sögunnar til gamans og ef til vill fróðleiks.  Allir hafa frá 

einhverju að segja og höfundur rétt eins og annað fólk líka.   

Með tilkomu Spotify- forritsins hefur hann fengið aðgengi að stærsta 

plötusafni sem völ er á og fundið allt þetta gamla góða og heyrt sumt 



eftir áratuga þögn.  Sem er svo gaman.  Gegn að vísu smávægilegu 

mánaðarlegu gjaldi, sem verður að hafa.  Ekkert er heldur frítt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smá um Spotify. 

 
Margir nýta sér Spotify- forritið.  Þar er endalaust af tónlist.  Mynd KRF. 

 

Tónlistarmenn kvarta sumir yfir dræmri plötusölu og beina allir  

spjótum sínum eðlilega til "Netsins" og alls sem þar er að gerast og 

segja um að sé sökudólgurinn.  Það því miður verður að segjast eins 

og er að sé og "Netið" staðurinn sem margir fara inn á til að rupla 

bæði myndefni og tónlist og allskonar öðru og draga niður í tölvur 

sínar.   

Roger Daltrey meðlimur og söngvari stórsveitarinnar The Who drap 

nýverið á þetta atriði og sá ekki ástæðu til að hljómsveitin gerði nýja 

hljómplötu né heldur að þeir eyddu peningum sínum og vinnu í slíkt 

verk ætti þeir svo að bera allan kostnað af sjálfir, eins og auðvitað 

mun gerast kaupi engin afurðina vegna Netsins sem hægt er að sækja 



efnið á og hlaða niður hjá sér.  Allt kostar eitthvað og hver stúdíótími í 

hljóðveri ekki gefins.   

Roger Wathers í Pink Floyd tók í sama streng og benti á sama og 

sagði að hann sæi litla hvatningu fyrir ungt tónlistarfólk að stíga fram 

vegna ástandsins.  Fleiri tónlistarmenn hafa tekið undir þessi 

sjónarmið og líka hér heima.  Ekki gott þegar hvatningin til góðra 

verka hverfur og menn sjá ekki lengur tilgang með að standa í einu og 

öðru sem áður var sjálfsagt og grúi manna og kvenna vann við af 

áhuga. 

Einu má ekki gleyma.  Veruleikanum sem blasir við.  Internetið.  Þar 

er hægt að selja og þar geta menn keypt sem vilja.  Þar er hægt að vera 

með heilbrigð viðskipti.  Þar er líka Spotify og aðrar álíka 

tónlistarveitur sem gefa sitt tækifæri á að gerast áskrifandi að tónlist.  

Og höfundur fær hlut af spiluninni og allir ættu að geta orðið sammála 

um að sé sanngjarnt.  Allir menn eiga að hafa laun af starfi sínu. 

Höfundur telur þessar veitur vettvanginn sem ná þarf hagstæðum og 

sanngjörnum samningi við, rétthöfum í hag.  Margt hefur færst til betri 

vegar á Netinu en manna að sjá og stökkva á og vera með í að þróa 

áfram.  Verkfærið er til og er byrjað að nota það en rétthafa að stíga 

fram með kröfur.  Finnist þeim yfir sig valtað.   

Fullyrða má að flest fólk vilji hlusta með eðlilegum hætti á tónlist sem 

heillar sem og að höfundar njóti eðlilegs arðs af tónlistarsköpun sinni.  

Tónlistarveiturnar eru svarið á Netinu sem mikilvægt er að ná réttum 

tengslum við og samningum fyrir hönd höfunda efnis, er alltént álit 

höfundar sem áfram vill sjá blómlegt tónlistarlíf.  Munum líka!  

Internetið er komið til að vera. 

Næsti liður. 



The Band 

 
Flestir sem þekkja til The Band taka undir með höfundi að það hafi 

verið áheyrileg hljómsveit með mörg skemmtileg lög í sínum fórum á 

ferlinum.  Samt náðu þeir aldrei alveg upp í hæstu hæðir í tónlist sinni 

en áunnu sér samt heiður og virðingu í músíkheimi og glæsileika sem 

að áliti höfundar bandið stendur vel undir.  Enda allir með tölu hreint 

ágætis tónlistarmenn. 

Þessi hljómsveit frekar en nokkur önnur er ekki sprottinn úr engum 

jarðvegi né rótum.  The Band á sínar að rekja til Kanada og 

Bandaríkjanna, að sagt er.   

Meðlimir The Band 

Upphaflega sveitin kom saman árið 1958- 1959 og samanstóð af þeim 

Rick Danko (Skírður Richard Clare Danko sem síðar breyttist í Rick 

Danko.  Hann er fæddur 29 desember 1943 í Kanada í Blayney 



Ontario í bændasamfélaginu sem þar er og stendur utan við bæinn 

Simcoe.  Hann var bassaleikari, lagahöfundur og söngvari.  Danco lést 

í svefni á heimili sínu í Marbletown, New York 10 desember 1999 og 

var dánarorsökin hjartabilun, sem rekja má til alkahólneyslu hans, 

eiturlyfjafíknar og þyngdaraukningar.) 

Levon Helm var þar líka.  Hann lék á trommur, mandólín, gítar ásamt 

því að syngja.  (Hann var skírður Mark Lavon Helm en sleppti tveim 

síðustu og breytti í Levon.  Mark (Levon) er fæddur í Elaine, 

Arkansas 26 maí 1940. - Bærinn Elaine er hvað þekktastur fyrir það 

sem þar gerðist árið 1919 er áætlað er að 237 járnsmiðir hafi verið 

drepnir í dreifbýlli sýslu og er talið eitt versta ódæði sem tengja má 

kynþáttaofbeldinu sem Bandaríkin voru þá að glíma við. - Einnig átti 

Helm farsælan leikaraferil.  1998 greindist hann með krabbamein í 

hálsi sem gerði að verkum að hann missti söngröddina en endurheimti 

smá saman aftur eftir meðferð sem hann gekkst undir.  Tímaritið 

Rolling Stone valdi hann númer 91 yfir bestu söngvara allra tíma árið 

2010.  Levon Helm lést 19 apríl 2012 klukkan þrettán þrjátíu og var 

þá umkringdur ættingjum sínum á Memorial Sloan- Kettering Canser 

Center í New York og er sjúkrastofnunin sem fæst við 

krabbameinssjúklinga.   

Til gamans má geta þess að á meðan George Harrison enn var að 

semja lag sitt "All Things Must Pass" sem kom út á þriggja albúma 

plötu hans 1970 með sama nafni, að þá hafi hann hugleitt að fá Levon 

Helm til að syngja sönginn.) 3 október 2012 voru haldnir 

minningartónleikar um Levon sem fengu nafnið "Love For Levon" 

sem fram fór á Izod Center í East Rutherford, New Yarsey með 

miklum fjölda tónlistarmanna sem tóku þátt.  Stjórnendur tónleikanna 

eru þeir Don Was og Larry Campell, samstarfsmaður Levon Helm.  

Don Was og Larry Campell eru báðir Bandaríkjamenn. 

Þriðji í hópnum er Gart Hudson.  Hann lék á saxafón, hljómborð og 

trompet og var afskaplega virtur fyrir sinn hljóðfæraleik og þótti með 

eindæmum góður á hljóðfæri þau sem hann lék á.  Gart þessi kom 



fram hjá Roger Waters er hann flutti verk sitt "The Wall" í Berlín um 

1990 eftir fall Berlínarmúrsins ásamt fjölda annarra gesta sem voru 

með í þeim flutningi og frægt varð.  Bein sjónvarpsútsending gegnum 

gervihnött var af atburðinum sem og dreif út um allan heim.  

Höfundur telur framtak Waters eitt allra merkilegasta sem gerst hefur 

á þessu sviði líklega frá upphafi beinna sjónvarpssendinga í 

veröldinni.  (Gert var skírður Eric Garth Hudson og fæddur 2 ágúst 

1937 í Windsor, Ontario í Kanada.  Foreldrar hans, Fred James 

Hudson og Olive Louella Pentland, voru bæði tónlistarmenn.  Móðir 

hans spilaði á píanó og harmonikku og söng .  Faðir hans, sem hafði 

barist í seinni heimstyrjöld og var flugmaður, lék á trommur, C 

melody Saxafón og Klarinettu).  Ekki er að sjá að Gert hafi hafið 

sérstakan sólóferil eftir tíma sinn með The Band en á samt lög hér og 

hvar.  Í til að mynda kvikmyndum. 

Richard Manuel lék á píanó, trommur, jafnframt því að syngja.  (Var 

skírður Richard George Manuel.  Hann fæddist 3 apríl 1943 í 

Stratford, Ontario í Kanda.  Faðir hans Ed, var vélvirki og starfaði hjá 

Crysler, móðir hans var skólakennari.  Richard var alin upp með 

fjórum bræðrum sínum, og sungu þeir allir fjórir með kirkjukórnum í 

heimbæ sínum.  Hann lést 4 mars 1986 fyrir eigin hendi en glímdi við 

kókaínneyslu sem hann náði ekki að rífa sig frá). 

Robbie Robertson var þar líka.  Hann lék á gítar, slagverk ásamt því 

að syngja og semja lög og texta.  (Skírður Jaime Royal Robertson og 

tók síðar upp nafnið Robbie Robertson.  Hann er fæddur 5 júlí 1943 í 

suðvesturhluta Toronto borgar í Kanada og er einkabarn.  Móðir hans 

er Rose Marie Chrysler sem bjó ásamt frænku sinni í Cabbagetown 

hverfinu í Toronto.  Faðir hans er Alexander David Klegerman.  Hann 

lést í slysi er Robbie var enn ungabarn og er ekki annað að sjá en að 

lífforeldrar hans hafi ekki búið saman.  Seinna giftist móðir hans 

manni að nafni James Patric Robertson sem gekk barninu í föðurstað). 

Ronnie Hawkins varð 1964 umboðsmaður The Band, sem þá hét enn 

The Hawks.  (Ronnie var skírður Ronald Hawks og er fæddur 10 



janúar 1935 í Arkansas og ólst þar upp.  Ronnie settist að í Kanada og 

er talinn hafa haft mikil áhrif á þróun Kanadískrar rokktónlistar.  

Einnig þekktur sem Rompin Ronnie, "Mr Dinamo" eða einfaldlega 

"The Hawk"). 

Sagan 

Til að byrja með var nafn The Band, The Hawks, eftir forsprakka 

hennar sem skipaði sjálfan sig yfir henni er hann kynntist þeim.  

Ronnie Hawkins var, að sögn, ákafur hljóðfæraleikari sem liðsmenn 

The Band viðurkenndu síðar að eiga margt að þakka um eigin 

velgengni.  Þetta samstarf hófst árið 1959 og stóð til ársins 1963.  Árið 

1964 er Ronnie Hawkins orðin umboðsmaður þeirra og kom þeim á 

marga fína staði sem þeir gátu spilað á og mótaði sumpart karakter 

hljómsveitarinnar til þess horfs sem síðar varð og hún þekkt fyrir.  

Voru þá meðlimir sveitarinnar eftirfarandi:  Jerry Penfound, sem 

einhverjum árum seinna yfirgaf The Band, Danko, Helm, Manuel; 

Hudson og Robertson.   

Hvergi kemur fram að þeir hafi gefið út plötur undir hvorki nafninu 

The Hawks né The Band á þessum tíma og að líklegt sé að plötuútgáfa 

undir nafni The Band hafi ekki byrjað fyrr en árið 1969 með 

hljómplötunni sem bar nafn sveitarinnar The Band og komst ofarlega 

á vinsældarlista bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum og þóttu engir 

"Tyggigúmmíssöngvar".  En þeir gengu svona með öllu hinu á 

hljómplötumarkaðnum og vöktu nokkra athygli hjá mörgum 

manninum og konunni en þóttu samt ekki neitt sérlega merkilegar 

tónsmíðar en breytir ekki því að hlusti einn og viðkomandi líki við 

það sem hann heyri hafa tónsmíðarnar náð sínum tilgangi.  Alltént 

fyrir þennan eina.   

Um "Tyggigúmmísmúsíkina" má með dálítilli sanni segja að hún hafi 

í grunnin verið ekta verksmiðjuframleidd tónlist gagngert sett fram til 

að verða vinsæl og seljast eins og heitar lummur og gefa 



framleiðendunum mikinn og góðan arð.  Hugmyndin að baki þessarar 

tónlitarframleiðslu sem kennd er við tyggigúmmíið kæmi höfundi ekki 

á óvart að væri runnin undan rifjum manns með viðskiptavit sog sá í 

henni sína gróðavon og lét á eftir kné fylgja kviði og byrjaði.   

Margur viðskiptamaðurinn er snjall og með einkar gott nef fyrir öllu 

þar sem vænta má af gróða.  

Mennirnir með viðskiptavitið drepa 

hvarvetna niður fæti þar sem gróða 

er von  Finna lykt af öllu slíku langar 

leiðir eins og hákarlinn af blóði.   

Og hvað gaf betri lykt leitandi manni 

að fengsælum viðskiptum en 

akkúrat tónlist á tíma allskonar músíkur og hljómsveita sem margar 

náðu árangri og seldu kynstrin öll af plötum og mörgum þeirra tókst 

að stíga upp í hæstu hæðir, saman við umræðuna um tónlist og allt 

henni tengdri á hverju götuhorni borga og bæja?  The Band var bara 

ein af þessum hljómsveitum sem þannig háttaði til hjá.  Mynd KRF. 

Kaflaskipti hjá The Band 

1965 ræður stórsöngvarinn og lagahöfundurinn knái Bob Dylan The 

Band til sín og voru þeir starfsmenn hans út það ár og árið eftir, 1966.  

Sem þá auðvitað hljóðfæraleikarar og fljótlega á eftir þekktir út um 

allan heim sem hljómsveitin sem spilaði undir hjá Bob Dylan.  Ekki er 

svo að sjá að þeir hafi verið með á hljómplötum hans frá árinu 1965 

sem voru tvær talsins því að hvergi er nafn The Band þar að finna né 

nöfn einstaklinganna sem það skipa.  Plata Dylans "Bringing It All 

Back Home" kom út 22 mars 1965.  Hin frá sama ári hlaut nafnið 

"Highway 61 Revisited" og kom í verslanir 30 ágúst 1965.  Sama þar 

þegar að er gáð að hvorki hljómsveitarinnar The Band er getið né 

neins liðsmanns hennar.  Líklegt er að Dylan hafi haft þá með sér á 



tónleikum og látið staðar numið þar og verið með lausamenn í 

stúdíóvinunni.   

5 október árið 1966 kom út ein af mörgum góðum hljómplötum 

Dylans "Blonde And Blonde".  Þar er að finna nokkur nöfn sem 

spiluðu inn á þá plötu og aðeins eitt nafn úr The Band.  Nafnið Robbie 

Robertson á gítar sem einnig ljær plötunni rödd.  Alls komu að þeirri 

plötu Dylans 13. hljóðfæraleikarar auk Robbie, og auðvitað Dylans 

sjálfs. 

Einhvern tímann á árinu 1966 hættir þetta samtarf The Band við Bob 

Dylan en hefst á nýjan leik 1973 og stendur til ársins 1975.   

19 nóvember 1973 kemur út platan "Dylan" sem tekin var upp 24 apríl 

1969 og í júní 1970.  Svo virðist sem hik hafi verið á kappanum að 

setja verkið frá sér og í verslanir og því beðið svo lengi með 

ákvörðunina.  

1974 er Dylan enn á ferð og nú með hljómplötuna "Planet Waves" 

sem gefin var út 17 janúar 1974 og fóru upptökur fram í byrjun 

nóvember 1973 í Village Recorder, West Los Angeles, Kalíforníu.  

Og kveður hér við annan tón því að The Band eru taldir með og platan 

merkt "Bob Dylan with The Band" og allir liðsmen The Band taldir 

upp sem hljóðfæraleikarar á plötunni, ásamt höfundi allra laga og 

texta Bob Dylan. 

1975 er komið að plötunni "Blood On The Track" sem kom fyrir augu 

aðdáanda hans 20 janúar  1975 og var tekin upp um miðjan september 

1974 Recording in New York og í öðru stúdíói staðsettu í Minneapolis 

í lok desember sama ár.  Og er þar enga meðlimi The Band að sjá og 

nöfnin sem gefin eru upp um hljóðfæraleikin ekki tengd neinum 

meðlima The Band.  Sjá má af þessu að Bob Dylan hefur viljað vinna 

með þeim sem hann sjálfur ákvað að starfa með í eitt og annað skipti 

en ekki binda sig of fast við sérstök nöfn.  Svo sem ágætt þar sem því 

verður við komið. 



Önnur plata með Bob leit og dagsins ljós 1975 og kom út 26 júní 1975 

og er platan "The Besement Tabes" og eru meðlimir The Band þar 

með.  Upptökur fóru fram löngu fyrr, eða júní og septmeber 1967 og 

1968 og líklegt að The Band hafi verið með í að endurvinna 

hljóðfæraleikin á plötu þessari.  Allavega eru liðsmenn The Band allir 

taldir með sem aðilarnir sem komu að hljóðfæraleik plötunnar með 

Bob Dylan og "And The Band" bætt við.  Höfundur sér ekki annað en 

að svona sé í stakkinn búið.  Eftir þetta skilja enn leiðir og ekki annað 

að sjá en að sé varanlegur aðskilnaður.  Þó höfundi reyndar minni að 

þeir hafi komið saman á tónleikum löngu síðar með Bob Dylan.  Samt 

óábyrgt.   

Báðir fara sína leið og er Bob Dylan enn að en The Band farið af 

vellinum fyrir alllöngu og sólóferil hófst hjá liðsmönnum.  

Einhverjum þeirra.   

Plötur The Band. 

The Band, kom út 22 september 1969.  Næsta 

á eftir henni er "Stage Fright" 17 ágúst 1970.  

Svo  "Cahoots" 15 september 1971.  Þá 

"Moondog Matine" 15 október 1973.   

"Northern Light- Southern Cross" kom í búðir 

1 nóvember 1975 og ári seinn platan "Island" 

15 mars 1977.  Eftir þessa útgáfu er gert hlé á 

plötuútgáfum sveitarinnar í á annan áratug og 

til ársins 1993 er út kom "Jerico" í nóvember 

það ár.  "High On The Hog" birtist í búðunum 

27 febrúar 1996 og hringnum svo lokað með 

"Jubilation" 15 september 1998 sem að sjá 

inniheldur söngva eftir liðsmenn The Band og líka aðra höfunda eins 

og Paul Jost, John Hait og fleiri.  (Mynd KRF) 



The Last Waltz. 

 

Meðlimir The Band lentu í því líkt og margt annað fólk í veröld hér að 

fá nóg af því sem þeir höfðu fengist við árin og áratugina á undan.  

Það var árið 1977.  Þó má segja þeim til hróss að The Band yfirgaf 

völlinn með stæl og kvaddi áhangendur sína með þvílíkum virktum að 

leitun er að öðru eins.  Og gerðist það með lokatónleikum þeim sem 

hljómsveitin hélt sem vel var í lagt með og fjöldi listamanna á sviði 

tóku þátt og gáfu myndefninu hiklaust heildrænt vægi.   

Það sem meira er og gerir kveðju bandsins The Band áhrifaríkari er að 

með þeim í för var heill her af kvikmyndaliði með stafla af 

kvikmyndavélum og búnaði hverskonar meðferðis til upptöku hljóðs 

og mynda og festu allt sem skeði á sviðinu á filmu sem á eftir var 

unnið með og unnið úr og búin til kvikmynd um þessa tónleika sem í 

spilun tekur um tvo klukkutíma og samanstendur að stærstum parti af 

tónlist og inn á milli samtölum við meðlimi bandsins og sagan lítillega 

rakin.  Þótti öll tæknivinna við myndina mjög góð.  Hljóðið í 

kvikmyndinni var tekið upp á 24 rásir og var afskaplega óvenjulegt í 



kvikmyndum á þessum tíma.  Þá var Tónabíó komið með Dolby 

steríótæki sem skilaði hljómnum einkar vel fram í salinn.  Á þessum 

tíma voru tónleikar erlendra stórveita sjaldséðir í íslenskum bíóhúsum.  

Má því segja að "The Last Waltz" hafi þar bætt að nokkru úr. 

Nafn svona uppákoma er mikilvægt og getur eitt og sér gefið 

verkefninu ákveðin sjarma og efniviðnum meira vægi og hann verður 

af glæsilegri.  Margt þarf að skoða þegar í verkefni er ráðist og gera 

jafnvel niður í smæstu smáatriði vilji menn að allt smelli eins og 

hugsunin er að geri.  Nafngiftin "The Last Waltz" uppfyllir vel 

skilyrðið sem ætti að gera um nafn svona verkefnis, að dómi höfundar. 

Að hafa hugmyndir og getu til að vinna úr þeim með sóma og eiga til 

góða skipulagshæfileika og fara í verk með alvöruna í huga og að 

vopni er lykill að mörgu góðu sem fólk hrífst af og líka virðir.  Margir 

sjá gott handbragð verka og líka meta allt svoleiðis.  Gott handverk 

hefur burði til að lifa langa ævi og búa til góðar minningar í hjörtum 

fólks.  "The Last Waltz" fylkir sér í þann flokk með fullum sóma. 

Er tónleikarnir voru teknir upp og komið að lokum The Band hafði 

hljómsveitin verið á stanslausum ferðalögum í sextán ár á undan.  

Árangurinn af tónleikunum sjálfum og hvernig til tókst með alla 

útfærslu myndefnisins fékk landinn að líta eigin augum í bíósal 

Tónabíós í lok apríl 1981.  "The Last Waltz"- var hins vegar frumsýnd 

26 apríl 1978 í Bandaríkjunum.  Skíringin á hví íslendingar fengu 

hana svo seint gefur höfundi tækifæri á að rifja upp að hér gilti lengi 

sá siður að sýna ekki nýrri kvikmyndir en nokkurra ára vegna þess að 

þær voru ódýrari í innkaupum en spánýtt efni.  Um þriggja ára gamlar 

kvikmyndir töldust almennt til nýrra kvikmynda í íslenskum 

kvikmyndahúsum.   

Fjöldi vina og samstarfsaðila The Band gegnum tíðina koma fram og 

gefa efninu lit.  Má þar sjá Ronnie Hawkins, Neil Young, Joni 

Michell, Van Morrison, Eric Clapton, Ron Wood, Ringo Starr, The 



Staples, Paul Butterfield og Bob Dylan, og meðlimi The Band með  

tölu.   

1968 varð The Band sjálfstætt spilandi hljómsveit er þeir ákváðu að 

prófa að lifa án Bob Dylan.  Dæmið gekk upp.  Afraksturinn kemur 

vel fram í myndinni með þeim frábæru lögum sem þar eru.  Komin 

var tími á frí hjá meðlimum The Band og að njóta frísins.  

Lokapunkturinn á þessu sumpart merkilega ferðalagi mannskapsins 

eru tónleikarnir sem augu kvikmyndavélanna festu á filmurnar og 

fagmennirnir unnu. 

Sjálfur sá höfundur "The Last Waltz" í Tónabíó á þessu árabili og 

verður að viðurkenna að álit hans á The Band óx stórum eftir að hafa 

horft og hefur viðhaldist til dagsins í dag.  Fannst honum efnið það 

gott að hefur lifað með honum allan þennan tíma, eins og allt annað 

vel gert efni hefur burði til.   

"The Last Waltz" er góð heimild um sögu merkilegrar hljómsveitar 

sem ákvað á einum stað ferilsins að segja skilið við sviðsljósið.  Hafði 

höfundur fyrir þann tíma ekki mikið velt The Band fyrir sér né heyrt 

mörg laganna en vissi að væri hljómsveitin sem lék undir hjá Bob 

Dylan.  Svo það sé endurtekið.   

 



Robbie Robertson. 

Robbie Robertson var helsti 

lagsmiður The Band á meðan 

þeir enn störfuðu.  Hann hefur 

og gefið út nokkrar plötur í 

eigin nafni og kom fyrsta frá 

honum út 27 október 1987 og 

heitir eftir höfundi sínum 

"Robbie Robertson".  Áður en 

hann vatt sér út í sólóferil ákvað 

hann að snúa sér að einhverju 

öðru en hljóðfærinu og orðin 

smá þreyttur á þessu 

tónlistarstússi öllu og líferninu 

því samfara.  Þá bauðst honum 

hlutverki í kvikmyndinni 

"Carry" sem sýnd var í 

kvikmyndahúsum í borginni um 1988.   

Hann lauk verkinu en líkaði ekki betur en svo að hann ákvað setja 

leikinn til hliðar.  Hann endaði svo við þá vinnu að semja tónlist fyrir 

kvikmyndir og hélt sér þeim megin línu næstu 10 árin með vini sínum 

Martin Scorsese.   

Robbie Robertson hefur unnið með mörgum, til dæmis U2, Eric 

Clapton, og Peter Gabriel.  Í þann tíð hafði hann aðeins sent frá sér 

eina sólóplötu og vegnaði einu lagi á þeirri plötu vel á íslenska 

vinsældarlistanum og er söngurinn "Somewhere Down The Crazy 

River" af plötunni Robbie Robertson 1987. 

Komu þær svo út með hléum allt til ársins 2011 er "How To Become 

Clairvoyant" kom fyrir almenningssjónir 5 apríl 2011 og var tekin upp 



í The Village Recorder, West Los Angelis og ef til vill líka í Ensku 

stúdíói staðsettu í London.   

Höfundur eignaðist að minnsta kosti eina, kannski tvær, af þessum 

plötum hans en mann því miður ekki lengur hverjar eru en rámar í að 

sé hans fyrsta skífa og máski líka plata númer tvö.  Mann þó að plata 

þessa lét hreint prýðilega í eyrum og óx við hverja hlustun fremur en 

að dala.   

Við hvað Robbie Robertson fæst í dag þekkir höfundur ekki en reiknar 

með að hann láti að sér kveða með einum og öðrum hætti og að það 

sem hann fáist við sé með einum og öðrum hætti tengt tónlist.   

Lokum samantektinni með umfjöllun um fyrstu sólóplötu Robbie 

Robertson. 

"Helgarpósturinn 17 desember 1987 

Robbie Robertson  

Um þessar mundir eru liðin ellefu ár frá því hljómsveitin The Band 

kom fram í síðasta sinn og níu ár eru liðin síðan kvikmyndin „The 

Last Waltz", sem tekin var á þessum hljómleikum, var frumsýnd. 

Síðan þetta var hefur lítið farið fyrir Robbie Robertson, gítarleikara og 

aðallagasmið hljómsveitarinnar.  Hann hefur einkum fengist við að 

tónsetja kvikmyndir á þessu tímabili og það er ekki fyrr en loks nú á 

því herrans ári 1987 að hann sendir frá sér sína fyrstu sólóplötu.  

Hafi gamlir aðdáendur verið að bíða eftir einhverju sem líktist 

Bandplötu frá Robbie verða þeir sjálfsagt fyrir vonbrigðum með þessa 

nýju skífu hans.  Þessi plata hefur nefnilega inni að halda tónlist 

dagsins í dag en ekki gærdagsins.   

Robertson hefur fengið til liðs við sig landa sinn Kanadamanninn 

Daniel Lanois til að stjórna upptökum á plötu þessari.  Lanois er 



einkum þekktur fyrir að hafa áður stjórnað upptökum á plötum með 

U2 og Peter Gabriel.  Það er því ekkert undarlegt að á stundum minni 

þessi plata mann nokkuð á það sem þessir listamenn hafa verið að 

gera.  Raunar koma bæði U2 og Gabriel við sögu á plötu þessari.  

Gabriel í „Fallen Angel", sem Robertson hefur samið í minningu vinar 

síns og fyrrum samstarfsmanns, Richards Manuel, en hann framdi 

sjálfsmorð í fyrra.  Og af þeim tveimur lögum sem U2 aðstoða í sver 

„Sweet Fire of Love" sig nokkuð í ætt við það sem hljómsveitin hefur 

verið að gera á eigin plötum.  Þess utan er fyrst og fremst um að ræða 

tónlist sem verður að teljast séreign Robertsons.  Þar sem tvö 

fyrrnefnd lög eru á fyrri hliðinni finnst mér sú seinni betri, vegna þess 

fyrst og fremst að hún er heilsteyptari.  Ég verð nú að viðurkenna að 

ég átti von á öðruvísi plötu frá Robertson en það kemur ekki í veg 

fyrir að mér finnist gripurinn góður og raunar fær þessi plata mín 

bestu meðmæli." 

Gert til gaman og vonandi nokkurs fróðleiks. 

Kveðja:  KRF. 

28 júní 2016 

 

 


